
VERENIGING 
OUD 

SCHERPENZEEL 

**#iiii-#ri|frtïftt2^el * * 



19^ JAARGANG nr. 1 maart 2007 

Vereniging "Oud - Sclierpenzeel" 

ISSN: 1573-5273 
2 



VAN DE BESTUURSTAFEL 
Na tientallen "Van de bestuurstafel" worden dit mijn laatste 
regels. Nog beduusd van het mooie afscheid laat ik ook dit 
stukje verenigingswerk achter mij. Wie er 27 februari jl. bij was 
op onze ledenvergadering weet dat ik mijn taken met het 
volste vertrouwen overdraag aan onze nieuwe voorzitter, Wim 
Schimmel. Ik kan met een goed gevoel terugkijken op al die 
jaren bij Oud-Scherpenzeel. Ik denk ook met name aan alle 
fijne contacten die ik met u heb gehad. Samen met u hebben 
we de vereniging gemaakt tot wat zij nu is. Ik wil u dan ook 
bedanken voor de fijne samenwerking. Ik hoop dat wij samen 
nog lang kunnen genieten van onze bruisende vereniging en ik 
draag hier symbolisch de hamer over aan onze nieuwe 
voorzitter. , g _ , , ^ 

Henk van Woudenberg 

Allereerst wil ik Henk van Woudenberg, de mede
bestuursleden en de leden van onze vereniging bedanken 
voor het feit dat zij mij de voorzittershamer toevertrouwen. Ik 
realiseer mij heel goed, dat het vrijwel onmogelijk is om Henk 
als voorzitter te overtreffen. Zoals ik op de ledenvergadering 
heb gezegd, wil ik mij inzetten om samen met mijn mede
bestuurders de vereniging levend te houden. Wij zijn blij dat 
Mirjam de Wijs is herkozen als bestuurslid, haar inbreng is 
voor de vereniging van onschatbare waarde. 
Op de ledenvergadering hebben we genoten van de lezingen 
met dia's over de wederopbouwboerderijen door mevrouw S. 
Elpers en de heer Joh. Lagerweij. Op 7 juli wordt er een 
fietstocht georganiseerd langs een aantal boerderijen. In de 
volgende editie van dit blad volgt hierover nadere informatie. 

Wim Schimmel 
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VERSLAG JAARVERGADERING 27 FEBR. 2007 
EN AFSCHEID VAN EEN PROMINENT 
VOORZITTER 
In Partycentrum Boschzicht woonden 145 leden de 
jaarvergadering bij, die in het teken stond van het afscheid van 
onze voorzitter en van de lezingen over de wederopbouw-
boerderijen in onze regio. 
De voorzitter deelde mee dat onze vereniging is betrokken bij 
de restauratie van 9 schaapskooien. Ook zijn er plannen om 
na te gaan of de romp van de molen aan de Stationsweg weer 
opgebouwd kan worden. Hij noemde de excursie op 12 mei 
naar Batenburg en Winssen en de fietstocht op 7 juli. 
Hij dankte alle medewerkers, in het bijzonder de redactie en 
de uitgever van ons blad, Henk Schuurman en Joop Bakker 
met Wim Methorst. Bijzonder is dat vooral leden de kopij 
aanleveren! Ons blad beleeft zijn 19® jaargang. 
De activiteiten op het documentatiecentrum kwamen aan de 
orde alsmede de jaarverslagen van secretaris en 
penningmeester. Deze werden in orde bevonden. 
Tijdens de bestuursverkiezing werd Mirjam de Wijs 
herbenoemd en trad Henk van Woudenberg af als voorzitter. 
Hij memoreerde dat in zijn 20-jarige bestuursperiode het 
ledenaantal is gegroeid van 126 naar 676 leden. Wapenfeiten 
waren Tussen Kunst en Kitsch', de eerste busexcursie in 
1991, het toneelstuk 'Terug in Scherpenzeel". Met Ria 
Penning is hij veelvuldig in het archief te vinden geweest. 
In 1994 werd hij voorzitter. Hij voelt zich een teamplayer dus 
het bestuur heeft ook veel werk gedaan. Zo is de vereniging 
gegroeid tot een club waarin iedereen zich thuis voelt. Ook de 
samenwerking met Oud-Renswoude en Oud-Woudenberg is 
uitstekend. Hun besturen waren deze avond ook vertegen
woordigd. 
Als wens voor de toekomst uit hij dat het documentatie
centrum op een betere locatie wordt gehuisvest; in elk geval 
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beter toegankelijk wordt. Gelukkig ziet het er naar uit dat het 
binnenkort gaat gebeuren. 
Dan draagt hij de voorzittershamer over aan Wim Schimmel. 
Nadat Wim het bestuur heeft bedankt voor het in hem gestelde 
vertrouwen spreekt hij Henk toe. Hij begint met een woord van 
dank voor wat Henk voor de vereniging heeft gedaan. Henk 
was het aanspreekpunt; hij schreef en publiceerde boeken als: 
de Geschiedenis van de Grote Kerk; de Kadastrale Atlas 1832; 
Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg in de Tweede 
Wereldoorlog; het boek van meester Schipper; het geslacht 
Van Woudenberg en recentelijk het boek over Voskuilen. Ook 
schreef hij enkele toneelstukken. Hij deed dit allemaal niet 
alleen, maar was wel immer de initiator. 
Als persoon kenmerkte Wim de vertrekkend voorzitter als 
rustig, to the point en stimulerend. 
Ook diens vrouw Rosita betrok hij in zijn dankwoord. Na het 
aanbieden van het kado en de bloemen kregen de overige 
bestuursleden het woord. 
Zij hadden ieder persoonlijk kenmerkende teksten over Henk 
in een leuk boekje gebundeld. Henk moest raden welk 
bestuurslid wat had geschreven en ook daar was Henk goed 
in! Het bestuur kent elkaar goed. Zij dankten Henk voor de 
uitstekende samenwerking! 
Zij allen zullen hem zeker als voorzitter missen, maar zijn 
ervan overtuigd dat hij als lid van de vereniging altijd zijn 
bijdrage zal blijven leveren! 
Daarna volgen de boeiende lezingen over de wederopbouw-
boerderijen in onze streek door mevr. Sophie Elpers en Johan 
Lagerweij. 
In de juni-uitgave van ons blad wordt daarvan een verslag 
gepubliceerd. 

Bep Schimmel, secretaris 
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EVEN VOORSTELLEN 

"m 
Mijn naam is Wim Schimmel. Ik 
ben in 1941 in Scherpenzeel 
geboren. 
Samen met mijn vrouw Bep, 
secretaris van onze vereniging, 
woon ik op het Holevoetplein 280. 
Ik heb altijd in Scherpenzeel 
gewoond en gewerkt. Op 1 januari 
2001 hebben wij ons bedrijf, 
makelaardij in onroerende 
goederen, verkocht. 
Al vele jaren ben ik actief geweest 
in het verenigingsleven o.a. VVV 
(plaatselijk en regionaal); Gemeentelijke Adviesgroep 
Recreatie, Toerisme en Cultuur; en kerkelijk werk. 
Als Scherpenzeler heb ik interesse voor de historie van ons 
dorp. 
Toen ik enkele maanden geleden door het Bestuur van "Oud -
Scherpenzeel" werd benaderd voor het vervullen van een 
bestuursfunctie, heb ik mijn medewerking toegezegd. 
Ik vind het een goede zaak dat iedereen, de mensen die hun 
hele leven hier hebben gewoond maar zeker ook zij die nog 
maar kort in Scherpenzeel wonen, kennis kunnen nemen van 
de geschiedenis van ons mooie dorp (o.a. op ons 
documentatiecentrum en homepage). 
Inmiddels heb ik enkele bestuursvergaderingen als gast 
mogen bijwonen. De sfeer in het bestuur heb ik als prettig 
ervaren. Het is mij opgevallen dat de bestuursleden met enorm 
veel enthousiasme hun werk doen. Graag wil ik mij inzetten 
om met dit team de historische vereniging "Oud-Scherpenzeel" 
in stand te houden. 

Wim Schimmel 
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JAARVERSLAG 2006 
Het jaar 2006 is ten einde en het bestuur kan terug zien op 
een mooi jaar voor onze vereniging. Het ledenaantal is door 
natuurlijk verloop iets gedaald. Om deze tendens tegen te 
gaan richt het bestuur zich nu ook op de "jongere ouderen" in 
ons dorp. Dat doet zij onder meer door oude foto's te plaatsen 
uit de zestiger jaren en de Scherpenzelers uit die periode hun 
verhaal te laten doen. 
Niettemin prijst het bestuur zich gelukkig dat haar activiteiten 
676 mensen doen besluiten lid te willen zijn van Oud 
Scherpenzeel. 
De algemene ledenvergadering op 21 februari werd door 
ongeveer 80 leden bezocht. De heren Jan Osnabrugge en 
Gert van de Peut hadden besloten, na respectievelijk 25 en 12 
jaar bestuurslid te zijn geweest, dat het nu welletjes was. Van 
deze kanjers, zoals de voorzitter hen noemde, werd met pijn in 
het hart afscheid genomen. Het bestuur is blij als hun 
opvolgers Henk Beulenkamp en Wim van den Berg nu in haar 
midden te hebben. Zij hebben gedurende dit jaar bewezen 
zeer waardevolle bestuursleden te zijn! De lezing werd die 
avond verzorgd door de heer Mart Groentjes over de 
stolpboerderijen als historisch sierraad in de Schermer en de 
Beemster. 
Dank zij vele vrijwilligers, actief in diverse werkgroepen, kan al 
het werk van de vereniging voortgang vinden. Vooral het 
digitaliseren en beschrijven van de oude foto's vergt nog 
steeds veel tijd. 
Het bestuur heeft vijf maal vergaderd. Ook heeft het dagelijks 
bestuur vergaderd met enkele leden van het bestuur van Oud-
Renswoude en Oud-Woudenberg om elkaar te informeren 
over activiteiten en plannen. 
Het documentatiecentrum is van september tot en met april 
elke dinsdagavond en op verzoek ook dinsdags overdag 
geopend. Veel bezoekers hebben hun weg daarheen 
gevonden! 
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De redactie van ons verenigingsblad heeft veel kopij verwerkt. 
Zij heeft vier mooie uitgaven samengesteld. De redacteur, 
Henk Schuurman, zijn we erkentelijk voor het feit dat hij dit elk 
jaar weer voor ons verzorgt. 
Op Hoeve De Beek hebben de gidsen van onze vereniging 
weer vele rondleidingen over de Grebbelinie voor hun rekening 
genomen. 
Henk van Woudenberg heeft in april een lezing gegeven over 
zijn boek in wording over het buurtschap Voskuilen. Voor de 
aanwezigen een boeiend onderwerp met vele herkenbare 
dia's. Op de presentatie van het boek in november waren er al 
500 exemplaren verkocht. In juni is Henk op een prachtige dag 
met onze leden op de fiets door het buurtschap getrokken. 
Op 6 mei vond de jaarlijkse excursie plaats onder fraaie 
weersomstandigheden. Met gidsen door het stadje De Rijp 
wandelen, varen in open bootjes in de Elandspolder en lekker 
eten en drinken en gezelligheid maakten dat de deelnemers 
enthousiast weer naar huis konden gaan. 
De voorzitter met secretaris zijn op bezoek geweest bij de 
rentmeester van de stichting Gelderse Kastelen. Over de 
toekomstige huisvesting van het documentatiecentrum is nog 
niets definitief bekend, maar aan het bestuur is toegezegd dat 
het naar beider tevredenheid zal worden geregeld. In 
november heeft Meta Prins-Schimmel een lezing verzorgd 
over de geschiedenis van Huize Scherpenzeel. Aansluitend 
zijn door de directie van Stichting Geldersche Kasteelen de 
plannen in en rond Huize Scherpenzeel kenbaar gemaakt. 
Daarna konden de leden met de deskundigen op locatie 
rondwandelen en -kijken. 
Ook is dit jaar weer een bedrijfsbezoek gebracht aan een 
Scherpenzeelse onderneming. Deze keer bij Modiform, 
eigendom van de familie Van Heugten. Zeer gastvrij zijn onze 
leden daar ontvangen en iedereen mocht met een leuk plantje 
huiswaarts keren. 

Bep Schimmel, secretaris 
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AUTOMATISERING ADMINISTRATIE 
Zoals u waarschijnlijk nog wel weet, heb ik eind december 
vorig jaar een oproep gedaan voor automatische afschrijving 
van de contributie voor 2007. Meer dan 50% heeft gehoor 
gegeven aan mijn oproep en daar ben ik heel blij mee. Eind 
februari is bij deze leden de contributie automatisch 
afgeschreven. 
Voor de overige leden heb ik een factuur moeten maken met 
het verzoek om de contributie over te maken op onze 
postbanknummer 4073464 t.n.v. Vereniging Oud 
Scherpenzeel. Op de factuur staat precies wat u moet doen. 
Deze facturen heb ik met de nieuwe financiële software 
Davilex gedaan, daarna heb ik ze uit moeten sorteren op 
bezorgcodes. Hierna hebben de vrijwilligers die het 
verenigingsblad rondbrengen de factuur in de bezorg-
enveloppe moeten doen. 
Al met al kost dit toch nog heel wat extra tijd en ik vraag u dan 
ook vriendelijk om er nog eens over na te denken om de 
machtigingskaart die u in december 2006 ontvangen hebt 
alsnog in te sturen. 
Tevens heeft het bestuur besloten om het financiële 
jaarverslag 2006 en de begroting 2007 met korte toelichting 
aan alle leden te zenden. U vindt deze als bijlage in dit boekje. 
Het bestuur heeft geen geheimen en wil u dus zo veel mogelijk 
informeren. 
Indien u niet op de ledenvergadering geweest bent kunt u 
deze financiële verslagen thuis rustig doornemen en heeft u 
vragen of suggesties neem dan contact met me op. 

Henk Beulenkamp, 
penningmeester. 
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JAARLIJKSE EXCURSIE OP ZATERDAG 12 MEI 
Ook dit jaar wordt er weer een dagexcursie georganiseerd 
voor de leden en introduces van Oud-Scherpenzeel waarvoor 
wij u van harte uitnodigen om mee te gaan. 
Het belooft dit jaar een bijzondere dag te worden want het 
reisdoel is het oude stadje Batenburg. U weet wellicht dat in 
dat stadje een beroemde inwoonster van Scherpenzeel samen 
met haar man een mooie boerderij bezit genaamd "De 
Bloemhof". 
Onze burgemeester wil ons daar graag ontvangen en koffie of 
thee met ons dnnken. Zij zal u dan vertellen over de historie 
van hun boerderij. 
Vandaar gaan we met gidsen een wandeling maken langs de 
monumenten van Batenburg, eindigende in de Ned. 
Hervormde Oude of St. 
Victorkerk. Dit kerkje is 
gesticht in de 11'^ eeuw. In 
de kerk wordt u door de 
koster alles over dit 
prachtige serene godshuis 
verteld. Hij zal zijn betoog 
afsluiten met orgelspel op 
het oude orgel. 

Gezicht op Batenburg met rechts de RK kerk en 
geheel links, nog net zichtbaar, de Hen/ St Victorkerk 

Na een zeer uitgebreide lunch, zoals dat in Brabant 
gebruikelijk is, gaan we naar Winssen. Daar laten we de 
geschiedenis even los en richten ons op cultuur en 
hedendaagse kunst. We brengen een bezoek aan "De 
Tempelhof", een plaats waar de kunstenaar Huub Kortekaas 
samen met zijn vrouw Adelheid een totaalconcept van hun 
levensfilosofie heeft laten ontluiken. Daar zijn huis, tuin, werk 
en leven verweven tot een groot monumentaal kunstwerk. De 
kunstenaar en zijn vrouw zullen ons er alles over vertellen. 
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Het programma voor die dag ziet er als volgt uit: 
8.30 uur: Vertrek vanaf de Grote Kerk in Scherpenzeel. 
9.15 uur: Aankomst op "De Bloemhof". 

Ontvangst met koffie en gebak bij onze 
Burgemeester mevrouw J.J.H. Colijn de Raat. 

10.15 uur: Wandeling o.I.v. gidsen door het stadje Batenburg. 
11.00 uur: Aankomst in de Oude of St. Victorkerk. 
12.00 uur: Aperitief en lunch in "De Viersprong". 
14.00 uur: Vertrek naar Winssen. 
14.30uur: Aankomst op "De Tempelhof" voor uitleg en 

bezichtiging, daar drinken we ook thee of koffie. 
16.30 uur: Vertrek. 
17.30 uur: Aankomst in Scherpenzeel. 

Het wordt een dag van historie, orgelspel, filosofie en moderne 
kunst met natuurlijk lekker eten, drinken en gezelligheid. 
De kosten van deze dag bedragen € 40 per persoon alles 
inbegrepen. 
Er kunnen maximaal 60 personen mee. Bij grote belangstelling 
gaan leden voor introduces. 
U kunt zich opgeven per telefoon of e-mail bij Bep Schimmel. 
Telefoon 033-2772657; 
e-mailadres: a.schimmel@planet.nl. Indien u in de week 
voorafgaande aan de excursie nog annuleert, wordt de helft 
van het inschrijfgeld gerestitueerd. 
U wordt verzocht het bedrag ruim voor 12 mei over te maken 
op girorekeningnummer 4073464 t.n.v. Oud Scherpenzeel 
onder vermelding van "excursie". 

Tot ziens op 12 mei, 
Bep Schimmel 
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"NOE EERST EFFE PROATE !" 

in de rubriek "Noe eerst 
effe Proate !" interviewt 
Piet Valkenburg jonge en 
oude, bekende en 
onbekende, kortom aller
lei Scherpenzelers, die 
iets leuks of interessants 
over Scherpenzeel te 
vertellen hebben. 

De aanleiding voor de keuze van de spreker van de 5e 
aflevering van "Noe eerst effe Proate !" was de laatste 
jaarwisseling. Ook in Scherpenzeel zijn dit jaar vernielingen 
gepleegd - helaas - en hierbij kwamen herinneringen op aan 
de soms rumoerige jaarwisselingen van de jaren 70 van de 
vorige eeuw. Daarover wilde ik eens een deel van het 
interview wijden en toen kwam Frans van de Wetering in 
beeld. Frans is vooral bekend als de brandweerman van 
Scherpenzeel, maar zoals Frans het zelf zei : "In de jaren 70 
stond ik aan 'de andere kant'l" 

Frans van de Wetering. 
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Frans zelf: "Mijn vader is Jan van de Wetering en liij l<omt 
oorspronkelijk uit Enschede. Begin jaren '50, het zal zo rond 
1954 of 1955 zijn geweest, is mijn opa, opa Ep van de 
Wetering, voor werk naar Scherpenzeel gekomen. 
Daar ging hij aan de slag bij 
Stoomweverij De Driekleur, 
het bedrijf van Valkenburg. 
Bij De Driekleur had men 
behoefte aan goede 
krachten voor de weef
getouwen en opa Ep schijnt 
daar heel goed in geweest 
te zijn. 

In Scherpenzeel gingen ze 
wonen aan de Acacialaan. 
Mijn vader zat toen in de 
puber leeftijd en verhuisde 
mee. Mijn moeder. Gootje 
Wagensveld, is een echte 
Scherpenzeelse, geboren in 
1935. Ep van de Wetering op een wandeling 

met zijn hond en lileinzoon Bert. 

Mijn vader en moeder hebben elkaar leren kennen doordat zij 
allebei in de bediening zaten bij Aart Jansen, in de tijd dat het 
nog echt een speeltuin was en daar is dus hun liefde geboren. 
Mijn ouders woonden in die duplexhuisjes aan de Lindenlaan. 
Ik werd geboren in 1960, het inwonersaantal van 
Scherpenzeel kwam toen net boven de 3.000. Dat zijn zo van 
die feitjes die je bijblijven! 
Ik heb nog een oudere broer Bert, hij is geboren in 1957, en 
twee zussen. Eentje woont in Renswoude, Diane, en zij is 4 
jaar jonger dan ik en de ander woont in Diepenheim, Linda en 
zij is 6 jaar jonger dan ik. Mijn moeder woont nog steeds op de 
Lindenlaan, mijn vader is helaas in 2000 overleden. 
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VI n r Moeder Cootje, de beide zoontjes 
Bert en Frans en vader Jan van de Wetenng 

Frans op zijn step 

Oma Wagensveld in haar moestuin aan de Lindenlaan 22 
Op de achtergrond de huizen van de Acacialaan 
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Mijn vader heeft diverse baantjes gehad. In zijn jonge jaren 
was hij marinier, onder andere op de Karel Doorman, maar 
later was hij deels invalide. Zover ik weet heeft hij heel lang bij 
smederij Geefshuijsen aan de Dorpsstraat gewerkt. In vroeger 
tijden werden daar vaak boerenkarren gerepareerd en later 
ook veel van die siersmeedhekjes voor open haarden, die 
werden gemaakt voor de firma Overeem. Daar heeft hij dagen 
achter elkaar aan gelast. 

De brandweer in actie bij smederij Geefshuisen. 
Mijn vader had hier nog wel een leuk verhaal. Geefshuizen zat 
ook bij de brandweer en hij had een telefoon voor de 
meldingen. Ook bij garage Van Ekris was een telefoon voor de 
meldingen en in de kazerne was daar een telefoon voor. 
Degene die het eerst de telefoon aanpakte, holde snel naar de 
kazerne om de sirene af te laten gaan. Later was daar 

r trouwens een knop voor. Mijn oma moest eens oppassen bij 
Van Ekris, toen er een hele groep brandweermensen 

I terugkwam van een feestje. Dat gaf veel herrie en m'n oma 
drukte toen die knop eens in. Gevolg: de sirene ging af, 
iedereen haastte zich naar de kazerne en bij Van Ekns was 
het weer rustig! 
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Ik was een jaar of twaalf, dertien toen er in de Eierhal eens 
een carnavalsfeest was, een Prinsenbal. De brandweer had 
echter een wacht en zij zaten met een man of tien in een 
kleedkamer, boven en op van die klapstoeltjes, maar ze 
moesten natuurlijk wel te drinken hebben! Ik liep zelf in de 
Eierhal rond als glazenraper en bier rond te brengen. Op een 
gegeven moment liep ik met een vol blad bier en toen zei Gert 
Vonk tegen mij: "Als jij met dat blad bier dat trappetje op kan 
komen, dan mag jij bij de brandweer!". 

Foto genomen in 1992 tijdens de sloop van de Eierhal(zie pijl). 
Het pand rechts met de twee garagedeuren is garagebedrijf Van Ekris 
Ik werk nu dus inderdaad bij de brandweer, maar het is wel 
een heel ander verhaal hoe dit kwam. Ik werkte eerst bij de 
autohandel van Van Ekris aan de Marktstraat, als monteur. Ik 
had een technische opleiding gehad, dus vandaar. Bij Van 
Ekris werkte al een oom van mij en ik heb er met veel plezier 
gewerkt en een leuke tijd gehad. De gemeentewerf zat er aan 
de overkant en op een gegeven moment kwam daar een 
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vacature. Ik solliciteerde, werd aangenomen en ik werkte er 
nog geen maand, toen kwam Gert Vonk, de brandweer
commandant, eens praten. Bij mijn sollicitatie was me verteld 
dat het niet echt nodig was om als gemeenteman ook 
brandweerman te worden, maar Gert Vonk dacht daar duidelijk 
anders over! Ik vertelde Gert Vonk dat ik er niks in zag om 
vrijwillige brandweerman te worden, maar hij bleef maar 
aandringen! Ik ben toen eens mee geweest naar een 
brandweerwedstrijd in Lunteren. Jan Achterberg bleef daar 
constant bij me staan om alles uit te leggen. Ik ging ook eens 
mee naar een oefenavond, ik werd aan iedereen voorgesteld 
en opeens zat ik dus bij de brandweer. Dat was in 1989. In het 
begin vond ik dat er wel een apart sfeertje was, een heel eigen 
cultuur, waar je niet zomaar in werd opgenomen. Maar het 
ging allemaal heel snel. Ik onderhield als monteur die 
brandweerauto al een paar jaar, ik kende de auto door en door 
en bij de eerste de beste uitruk was ik dan ook al direct 
chauffeur-pompbediende! Dat kwam ook omdat ik op de 
gemeentewerf werkte en ik was bij een oproep dan ook als 
een van de eersten ter plaatse bij de brandweergarage. 
Tja, je begint nu over de jaarwisseling. Ik stond toen eigenlijk 
'aan de andere kant': ik heb 
het over de jaren '70 en 
toen had je best een grote 
groep jeugd in Scherpen-
zeel. Je kent het wel: een 
grote groep jongens, met 
allemaal Yamaha's, Kreid-
lers en andere brommers, 
en 's zondags gingen we er 
met z'n allen op uit, 
bijvoorbeeld naar de 
Pyramide van Austerlitz. 

Het brommerrijden is Frans door vader 
Jan met de paplepel ingegoten. 
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Tegen Oud & Nieuw begon iedereen te leven. In die tijd kon je 
een oude auto nog gewoon ergens op een erf laten staan en 
die werd dan gebruikt voor Oud & Nieuw. Die auto's werden 
dan verzameld, maar we gingen er eerst een tijdje mee rijden. 
We reden bijvoorbeeld naar Suzie Q in Veenendaal en 
achteraf gezien best wel levensgevaarlijk! 
Maar rond Oud & Nieuw hadden we wel een duidelijke 
afspraak: de brandweer daar bleef je van af! Dat kon ook met 
anders, want veel van de vaders van die jongens zaten zelf bij 
de brandweer. Maar de politie: dat was een ander verhaal. Je 
had in die tijd geloof ik wel twaalf dienders in het dorp en wij 
werden met onze brommers regelmatig van straat af gehaald. 
Voor m'n gevoel stond er op elke hoek wel een politieman. Er 
was dus duidelijk een spanningsveld tussen de politie en de 
jeugd en dat is met Oud & Nieuw best wel eens uitgevochten. 
Dan kwam zelfs de ME er wel eens aan te pas. Je wist dat je 
ook wel eens klappen kon krijgen, maar dat had je er voor 
over, dat hoorde er bij! 



Ik weet nog dat ik met Jos Osnabrugge eens een afspraak had 
gemaakt. Wij stonden op het Plein tussen de telefooncel en 
het bushokje en als de politie eraan kwam, zouden we daar 
blijven staan, we zouden ons wel eens 'verweren'. Natuurlijk 
hadden we wat gedronken, het duurde ook wel wat lang, ik 
moest plassen en ik liep even weg naar het muurtje bij de 
kerk. Toen ik daar stond, hoorde ik opeens een hele hoop 
geschreeuw, er was een charge van de politie en toen ik weer 
op het pleintje kwam, lag Jos daar uitgestrekt op de grond: hij 
was inderdaad blijven staan! 
Maar het was dus de truc om auto's op de brandstapel te 
krijgen. Ik weet nog, ik was een jaar of 14 - 15 en toen reed ik 
een Volkswagen Kever op de berg, al brandend. Ik was toen 
de held van de dag, maar achteraf gezien natuurlijk 
levensgevaarlijk! Maar daar stond je niet zo bij stil. Ik weet nog 
dat in diezelfde tijd, ik geloof in Kootwijkerbroek, een jongen 
bekneld raakte in de auto en toen levend verbrand is. Daar 
kwam je toch wel van onder de indruk. Toen later werd er ook 
gesproken over snelrecht, nou je wist niet eens wat het was, 
maar toen hadden we wel zoiets van "nou moeten we gaan 
oppassen!". 
Ik weet nog dat we eens een Renault 16 hadden geregeld bij 
een jongen uit Maarsbergen. Peter de Lange, een maat van 
me, had toen een bijl mee van huis genomen. Dat was een 
nieuwe, scherpe bijl, die zijn vader wilde gebruiken voor het 
openhaardhout. We hadden toen die auto op het Marktplein 
neergezet en daar een beetje een scène opgevoerd. We 
deden of we ruzie kregen en ik sloeg met die bijl zo een gat in 
het dak van die auto! Er waren wat omstanders die zich een 
breuk schrokken, maar een paar van die oude baasjes, die op 
dat blokje woonden en ik geloof dat ze allemaal Vonk heetten, 
lagen in deuk van het lachen! We hebben toen die auto met 
die bijl helemaal doormidden gehakt. We hebben de 
achterkant bij het oude ijzer gedeponeerd, monteerden de 
benzinetank op de voorkant en met de voorkant reden we door 
het dorp heen. Met Oud & Nieuw zijn we met die halve auto 

19 



weer het pleintje 
opgereden en Juul 
de Voogt, onze 
huisschilder, had er 
"Gelukig Nieuwjaar" 
(met één 'K') 
opgezet. Daar moet 
als het goed is nog 
een foto van zijn (zie 
hiernaast). 

Nadat de houderschapsbelasting zijn intrede deed, werden de 
auto's voor het Oud & Nieuw-vuur vervangen door oude 
caravans. Ook nu nog worden er caravans voor gebruikt. 
Als brandweerman sta ik nu dus 'aan de andere kant' en de 
verhalen die ik nu vertel, die moet ik nog wel eens zelf 
aanhoren. Maar dat vind ik niet erg, ik kan daar wel om lachen. 
Ik ben zelf ondertussen alweer bijna 25 jaar getrouwd met 
Ingrid van der Kruijf. Zij is in Scherpenzeel geboren, verhuisde 
later met haar ouders naar Woudenberg en daar heb ik haar 
weer opgehaald. We hebben drie kinderen: Kim van 23 jaar, 
Dennie van 20 en Jelle is 13 jaar oud. 
Bij de brandweer maak je 
nog wel eens spannende, 
maar ook wel ingrijpende 
zaken mee. Er zijn een 
aantal grote branden die ik 
wel zal onthouden, zoals de 
brand bij Heuga en Alsta. 

Brand bij l-leuga. 
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Maar meer nog onthoud ik de ingrijpende gebeurtenissen. 
Zoals die brand aan de Barneveldsestraatweg, waar we heel 
lang in de onzekerheid waren of er nog mensen binnen waren. 
Tot aan het laatste moment, tot je bij die donkere stallen komt 
en met een zaklamp schijnt en dan de mensen onder een 
afdakje ziet staan, alle kinderen erbij. Dat doet je dan wel iets. 
Gelukkig is dat toen goed gegaan, maar vaak ook loopt het 
minder goed af, denk aan dodelijke ongevallen. Maar toch is 
het werken bij de brandweer erg leuk. Zelfs een grote brand 
vind je wel eens leuk, dat hoort bij je werk, maar dat is toch 
wel eens moeilijk uit te leggen aan de mensen i" 
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DAT GEZICHT KOMT ME BEKEND VOOR! 
Onderstaande foto is genomen in 1979 tijdens de officiële 
opening van het Koetshuis door Pnnses Beatnx 
Welke 13 kinderen met feesttrom (a  m) staan op deze foto'? 

U kunt uw 
gegevens door

geven aan één 
van de bestuurs

leden of aan de 
redactie (zie bIz. 
2 van dit blad) 
WIJ danken u 
alvast voor uw 
speurwerk' 

^ ■ ^ y ^ ^ 

Ook van de foto uit het vonge nummer (18e jrg nr. 4, bIz. 26) 
ontvangen wij graag nog meer namen. Het overzicht is nog 
met geheel compleet 
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KENT U DIT NOG? 
Onder nummer 374 is een voorwerp opgeslagen op de zolder 
van het documentatiecentrum dat staat geregistreerd als een 
'tabakssnijder'. 

om de tabak stevig door het apparaat heen te drukken, aan de 
andere kant een snijmes, wat op de rechter foto (genomen aan 
de voorzijde) goed te zien is. Wellicht een apparaat dat eerder 
thuis zou horen in Amerongen of Veenendaai, daar was 
immers vroeger tabaksteelt en tabaksindustrie te vinden. 
Onze vraag aan de lezers is: "Is dit inderdaad een 
tabakssnijder? Hoe werd dit apparaat gebruikt? Hoe en in 
welke vorm werd de tabak in dit apparaat gedaan?". Lezers 
die ons meer kunnen vertellen over dit apparaat en het gebruik 
ervan worden van harte uitgenodigd eens contact op te nemen 
met één van de bestuursleden van Oud-Scherpenzeel. 
Wilt u het apparaat eens zien? Dan bent u van harte 
uitgenodigd om op een dinsdagavond eens het 
Documentatiecentrum te bezoeken. 

Piet Valkenburg. 
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SCHERPENZEEL CRIMINEEL (9) 
XX. Het gebroken been (1683) 
In 1680 breekt Jan Roeien zijn been. Hij wordt naar Andries 
Aelbertsen van 't Willaer, de chirurgijn, gebracht. Jan is niet 
tevreden over de behandeling en wil niet betalen. Andries brengt de 
zaak voor het gerecht. Volgens Jan heeft Andries 'noch plaester, 
noch spaicken op de rechte breuckplaetse geleijt, waerdoor den 
gedaegde (d.w.z. Jan Roeien) oock groote pijne heeft geleden'. 
Andries neemt met deze verklaring geen genoegen. Temeer omdat 
Jan eerst geprobeerd heeft de kwestie in der minne te schikken. Dat 
gebeurde in de herberg van Jan Loosden in aanwezigheid van de 
kuiper Willem Aelbertsen. Daarmee heeft Jan toegegeven het geld 
terecht schuldig te zijn. De schout kan de toedracht gemakkelijk 
nagaan bij Willem Aelbertsen en Jan zal de rekening alsnog moeten 
betalen. 
Recht. Arch. 3:31-07-1683. 

XXI. De knecht van Veenschoten (1683) 
Aert Aertsen is al enkele jaren knecht bij Evert Jansen op 
Veenschoten. In 1681 wordt hem een lam boven zijn gewone loon 
beloofd omdat hij 'door bijsondere naersticheijt (ijver) een bandster 
uijt het huis hielt'. Wat een bandster is, is niet duidelijk. Misschien 
weet één van de lezers het? Later blijkt het een loze belofte van 
Evert. Aert krijgt zijn lam niet. Als hij ook nog een jaarloon van f 25,= 
en 7 schellingen tegoed heeft en door de boer wordt weggejaagd is 
de maat vol. Met zijn vader Aert Roeien gaat hij naar het gerecht. De 
schout vraagt Evert Jansen om uitleg. Zijn verhaal wijkt nogal af van 
dat van zijn knecht. Hij heeft Aert wel degelijk een lam van 7 stuivers 
gegeven, maar Aert heeft het geweigerd. Aert heeft zijn werk niet 
goed gedaan en een ooi verwaarloosd. Dat was een veel grotere 
strop voor Evert dan de 7 schellingen die Aert van hem tegoed had. 
Evert heeft hem trouwens niet weggejaagd 'maer dat hij met een 
quaede kop en veel vloeckens selfs gaen loopen is'. Evert moest 
toen een nieuwe, duurdere knecht aannemen. 
Het gerecht vindt dat Evert het geld toch moet betalen. Voor deze 
uitspraak eisen ze een kan wijn als vergoeding. Voor de schout en 
schepenen wel te verstaan. 
Recht. Arch. 3: 12-11-1683. 

H.M.v.W. 
24 



JUFFROUW VAN BRUMMELEN 
Bij deze naam roepen oudere inwoners van Scherpenzeel 
wellicht al direct "van het postkantoor!". Dat klopt, juffrouw Van 
Brummelen was kantoorhoudster van het postkantoor. Maar 
we moeten dan toch wel even terug in de tijd, want we spreken 
hier dan over het postkantoor, toen het nog gevestigd was aan 
de Dorpsstraat, oftewel: vóór de Tweede Wereldoorlog. 
Dat dit al even geleden is, 
blijkt ook wel uit het feit dat 
juffrouw Van Brummelen 
al begin jaren '30 van de 
vorige eeuw met pensioen 
ging. De reden van dit 
artikeltje is echter een 
vraag. 
We hebben bij Oud-
Scherpenzeel namelijk 
een aantal foto's onder 
ogen gekregen van een 
dame op leeftijd, waarvan 
wij het vermoeden 
hebben, dat dit juffrouw 
Van Brummelen moet zijn. 

Maar ... we weten het niet zeker! Daarom drukken we twee 
foto's bij dit artikeltje af en één op het voorblad met de vraag: 
herkent u op de foto's juffrouw van Brummelen ? 
De foto op het voorblad, waar zij statig de ingang van de oude 
Gereformeerde Kerk verlaat, is uit 1935. 
In de vrouw helemaal rechts menen we trouwens Jannigje 
Blom, de vrouw van Siem Valkenburg, te herkennen. 
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De opname van de drie vrouwen hierboven: Is dit juffrouw van 
Brummelen met wellicht haar dochters? 
Reacties mag u mailen aan pietvalk(5)live.nl, maar u kunt uw 
reacties ook kwijt aan één van de andere bestuursleden 
(adresgegevens op pag. 2 van dit blad). 

Piet Valkenburg 
NIEUWE LEDEN 2006 
(In alfabetische volgorde) 
Uit Scherpenzeel: 
R.H. Bakker; 
Mw. J. van Bentum; 
Hr. J. Hardeman; 
Mw. Ligtrink; 
Hr. P.van der Most; 
B.C. Offermans; 
Van elders: 
Mw. H.J. v.d. Brink-Koolschijn, 

Amersfoort; 
M.M. Kragten, Ommeren; 
Mw. C. van Maanen, 

Helmond; 

Fam. De Ruig; 
Fam. Verweij; 
Mw. N.Vonk; 
Mw. C. Vonk-van Ginkel; 
Hr. B. Werkman. 

Hr. A.W. Oexman, Tiel; 
Fam. J. Vonk, Veenendaal; 
Mw. E. van Wessel, 

Barneveld. 
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De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 
zaterdag 19 mei 2007 bij H.P. Schuurman te zijn ingeleverd. 

—X X 

Ondergetekende, dhr/ mevr.: 
Straat en huisnummer: 
Postcode + woonplaats: 

- X -

mw 

-----x 

"Ti 

X 

geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" tegen 

een contributie van € 10,- per jaar. 

Handtekening: 
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Leden denken mee, praten 
mee en beslissen mee. 
Een bank van mensen, voor mensen. 

Het is tijd voor de Rabobanl<. 
Rabobank 


